INTEGRAAL EN GEÏNTEGREERD: alléén daar!
Guy Tegenbos – april 2018
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De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) lanceert een campagne met de 'Z' van
zorg en de baseline 'Zorg voor de mens centraal, begint lokaal'.
Vanuit de VVSG geloven wij dat sterke en warme zorg lokaal begint. Samen met de lokale besturen
willen we blijven strijden om de mens centraal te stellen binnen de zorg.
In deze campagne vragen wij verschillende betrokkenen om hun kijk op publieke zorg te geven, elk
vanuit hun eigen invalshoek.
In dit opiniestuk laten wij Guy Tegenbos, columnist bij De Standaard, aan het woord. Hij geeft zijn
mening over de actor- en regierol van de lokale besturen.

WIE IS GUY TEGENBOS?
"Hasselt riep zich in januari uit tot
Zorgstad. Stad, OCMW, Jessaziekenhuis, PXL-Hogeschool en
de
hele
eerstelijnszorg
bundelden hun expertise en
maakten afspraken om de zorg
beter te coördineren en
gemeenschappelijke projecten
op te zetten om de bevolking
gezond en wel te houden.
Projecten om de bevolking in
beweging te krijgen, horen daar bij, maar ook: het
opzetten van buurtzorgnetwerken die erop mikken dat
elke kwetsbare oudere minstens drie regelmatige
contacten heeft.

Lees na: www.hasseltzorgstad.be.



Guy Tegenbos (1949) is sinds 1984
journalist, redacteur en politiek
commentator bij de krant De
Standaard.



Daarvoor was hij onder meer
onderzoeker aan de Katholieke
Universiteit Leuven en
beleidsmedewerker aan de
Universiteit Antwerpen.



Vervolgens werkte hij vijf jaar voor
de overheid, meer bepaald voor
de minister van Cultuur en
voorzitter van de Vlaamse
regering, Rika De Backer, en voor
de minister van Onderwijs, Daniël
Coens.



Vandaag blijft hij actief als
journalist-columnist.
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Gezond en wel
Elke Hasselaar ‘gezond en wel’ is het doel. Gezond én wel, want gezondheidszorg en welzijnszorg zijn
niet meer gescheiden in Hasselt. Dat is alleszins het doel. En dat is ook het doel van het Vlaams beleid:
de scheiding tussen gezondheids- en welzijnszorg opheffen. Er màg geen scheidingslijn zijn tussen
beide. Het één is deel van het ander en het ander is deel van het één. Bij de OCMW’s weten ze dat heel
goed. Arm maakt ziek en ziek maakt arm.
Hasselt is lang niet de enige stad die daarmee bezig is. Maar ze speelt wel een trekkersrol. En dat is
nodig. De Vlaamse steden en gemeenten gaan de komende jaren belangrijker worden voor de
gezondheids- en welzijnszorg en omgekeerd: de zorg zal belangrijker worden voor de steden en
gemeenten! Maar velen weten dat nog niet.

75.000 tot 125.000
Een belangrijk deel van de bevoegdheden inzake zorg, vooral de regie, zal zich geleidelijk verplaatsen
naar het lokale niveau. Dit is duidelijk zichtbaar in de eerstelijnszorg. De operatie om Vlaanderen in te
delen in een zestigtal zorgzones, is zo goed als rond. Die ‘zones’ zijn nodig omdat zo veel gemeenten
nog te klein zijn. Een schaal van 75.000 tot 125.000 inwoners wordt nodig geacht om de regie van de
eerstelijn te kunnen opnemen.
In vervlogen tijden was het de onzichtbare hand van de concurrentie tussen de zuilen die de regie en
de spreiding van aanbod en diensten op zich nam. Dit stokt. En de Vlaamse overheid die doorheen de
zes staatshervormingen meer en meer bevoegdheden op zich nam, beseft stilaan dat zij die ook niet
centraal kan blijven aansturen. Decentraliseren is ook voor Vlaanderen het motto.

Kinderopvang
De kinderopvang is het eerste voorbeeld. Het aanspreekpunt voor ouders om kinderopvang te vinden,
en de feitelijke regie van ‘wat waar uitbouwen’, is vanzelf bij het lokale niveau terecht gekomen.
Geleidelijk zal de praktische regie van veel gezondheids- en welzijnsdiensten en -voorzieningen ook
naar het lokale niveau verschuiven. Alleen daar is dit efficiënt op te pakken. Het sociaal huis dat vele
gemeenten al uitbouwden, was de voorbode ervan.
Integraal en geïntegreerd zijn de modewoorden die vandaag in elke beleidsvisietekst in de zachte
sector opduiken. Zorg en beleid moeten integraal zijn, de integrale mens beogen, en zorg en beleid
moeten geïntegreerd zijn: alle zorgverstrekkers en zorgvormen en beleidsaspecten moeten op elkaar
afgestemd worden.
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Maar één.
Er is maar één beleidsniveau waar dit kan gerealiseerd worden: het lokale niveau. Wie kan zorgen
dat armoedebestrijding en gezondheidspromotie in dezelfde toonaard spelen? Wie kan zuivere lucht
rond scholen realiseren? Wie kan wonen en zorg lokaal op elkaar afstemmen? Wie kan lokale
gezondheidswerkers en welzijnszorgers doen samenwerken? Wie kan de repressieve en de
preventieve aanpak van drugs samen doen klinken in plaats van te botsen? Wie kan zorgen dat
kerken en moskeeën, straathoekwerkers, justitie, politie, ouders, scholen, jeugdbewegingen…
elkaar niet voor de voeten lopen in de strijd tegen radicalisering maar elkaar versterken?
Juist, alléén de stad en de gemeenten kunnen dat.
In de meeste gevallen zijn alleen daar het ‘integraal en geïntegreerd’ beleid en de dito zorg te
realiseren.
Elke stad, elke gemeente wordt een zorgstad.
Zorg, wordt het belangrijkste domein waarin gemeenten en steden actief zijn."

Zorg voor de mens centraal begint lokaal
Met de actie 'Zorg voor de mens centraal begint lokaal' brengt
de VVSG de sterktes van lokale besturen extra in beeld, zetten
we tal van lokale praktijken in de kijker en prikkelen we lokale
besturen om verder in zetten op zorg. De komende periode
bieden we heel wat materiaal aan via www.vvsg.be/zorg-enwelzijn/publiekezorg. Kom dus regelmatig eens terug om de
laatste nieuwtjes te raadplegen! Vond je dit een inspirerend
artikel? Deel dit met je eigen netwerk!

3

